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SARRERA SARRERA 

Protagonismo  
soziala  
sustatzen dugu
Memoria baten eginbeharra ondokoa da: bildutako 
datu eta informazioen bidez erakundearen jardun 
globalaren eta lantzen diren esku-hartze esparru 
guztien ikuspegi panoramikoa luzatzea irakurleari.

EDEren kasuan, bi ikuspegi horiek biderkatu egiten 
dira. Erakunde bizi, plural, konplexu, aberats, 
malgu, aktibo edo hiperaktibo batera gerturatzen 
baikara, pertsonekin konprometitua, bai 
barrukoekin bai kanpokoekin, eta 40 urtetik gorako 
historian bildutako balio eta erreferentzia etikoetan 
oinarritua.

Hala, atsegin dugu protagonismo soziala 
sustatzen dugula esatea.

Eta barruko indarrean oinarrituz esaten dugu: 
2017an instituzioen arteko oreka landu, 
sakondu eta sendotu dugu, EDE Fundazioaren 
sustatzaile Ostargi elkartearen, EDE Fundazioaren 
Patronatuaren eta erakundearen zuzendaritza 
taldearen arteko oreka, hain justu. Horrek 
ahalbidetu digu barruko kohesioan aurrerapausoak 
ematea, barruko harremanen kudeaketa 
koordinatu eta adostuaren bitartez, ia erakunde 
osoarentzat emaitza positiboa lortzeko.

Berrikuntza ere aitzat hartu dugu, izan ere, jarduera 
berriak ez ezik, berritzaileak ere aurkituko ditu 
memoriara gerturatuko den irakurleak. Horrek 
etorkizuneko balio-ekarpen handiagoa ekarri dio 
erakundeari.

Hauexek dira, besteak beste, Fundazioaren 
berrikuntza-taldean sortu eta ezarri diren 
ekimenak: Pertsonen politika eta talentua 
erakartzeko politika berriak; Etxebarrin, adinekoen 
autonomia pertsonala sustatzeko proiektua; edo 
hezkuntzaz ez formalean, STEAM egitasmoak 
sustatzeko gida.

Protagonismo sozial hori, gainera, lankidetzaren 
eta sareen esparruetan ere sustatzen dugu, beste 
gizarte-erakundeekin ere aritzen baikara, helburu 
eta balioak partekatzeko. Bestelako interesak 
dituzten erakundeekin ere elkarlanean dihardugu, 
haien misio korporatiboa gauzatzeko pertsonen 
eta ingurumenaren zainketa ezinbestekoa duten 
erakundeekin, hain zuzen.

Protagonismo sozial hori bestelako eremu 
geografikoetan ere sustatzen dugu: Gipuzkoan eta 
Nafarroan ari gara, eta Madrilen gure presentzia 
finkatzen ari gara, Luz Casanova entitatea lantzen 
ari den proiektu berrien bitartez.

Protagonismo sozial hori sustatzen dugu, 
halaber, gure proiektuaren jasangarritasun 
ekonomikoa ahazte gabe, jasangarritasun gabe 
ez baitago proiekturik. Eta esparru horretan ere 
goranzko joera mantendu dugula  2017ko sarrera 
ekonomikoetan. Horrek ahalbidetu digu ustiaketa 
emaitza positiboa lortzea, emaitza gure helburu 
ekonomikoetatik urrun badago ere, batez ere ST3 
Elkartearen krisiak gainerako entitateetan izan 
duen eragin negatiboa tarteko.

Memoria honetan jasotako jardun guztia, emaitza 
ekonomikoa eta gizarte-inpaktua, ezinezkoak 
izango lirateke EDE Fundazioan, Suspergintza 
Elkartean eta Suspertun lan egiten duten 
pertsonen ahalegin eta elkarlanik gabe. Horrekin 
batera, Zuzendaritzako lantaldearen bultzada, 
Ostargiren konfiantza eta entitateetako Gobernuak 
osatzen dituzten kideen lana azpimarratu behar 
dira. Guztiei eskerrak eman  nahi dizkiet. Zorionak 
egindako lanagatik.

Jon Mancisidor
EDE Fundazioko Patronatu  
Batzordearen presidentea
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SARRERA SARRERA 

Jarraian irakurriko dituzuen orrialdeok burutzen 
dugun lanaren isla dira.

Eta eginkizun hori nola eta norekin gauzatzen 
dugun gure izaeraren ispilu ere bada.

Hauexek dira gure konpromisoak:

· Gizarte-politikak garatzea, euskal administrazio 
publikoetatik eta gizarte-erakundeetatik abiatuz.

· Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektorea hobetzea.

· Gizarteratzeko eta lan-merkatuan txertatzeko 
zailtasun gehien dituzten pertsonen enplegua 
sustatzea.

· Garapen komunitarioa, boluntariotza, gizarte-
partaidetza eta herritargo aktibo, solidario eta 
eraldatzailea.

· Giza Eskubideak, bakea, aniztasuna, bizikidetza 
eta tratu ona sustatzea.

· Gizon eta emakumeen arteko berdintasun erreala 
lortzea, bai eta emakumeenganako indarkeria 
ezabatzea ere.

· Adinekoen zainketa egokia eta erabateko bizitza 
sustatzea.

· Giza garapena eta adingabekoen eta gazteen 
emantzipazioa.

· Kultura-partaidetza eta euskararen normalizazioa.

Memoria hau baliagarria izan beharko litzateke 
burutzen dugun lana gure izaerarekin bat datorren 
ala ez baieztatzeko.

Jose M. Puyo 
EDE Fundazioko zuzendaria

Gure 
konpromisoak
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Pertsonen ahalduntzea  
eta gizarte bidezkoago bat lortu nahi ditugu, 

garapen pertsonal eta kolektiboaren bidez  
eta gizarte, kultura eta hezkuntza  

jarduerak sustatuz.

GIZARTEAREN 
PROTAGONISMOA 
SUSTATZEN DUGU

Fundación EDE   
Suspergintza Elkartea 
Suspertu S.L. 
ST3 Elkartea

Entitate talde bat gara, 
zeinak balio berdinak 
partekatzen dituen, 
mota askotako zerbitzu 
independenteak, eta era 
berean osagarriak, eskainiz. 

Euskadin dihardugu nagusiki, 
eta lankidetzak eta loturak 
garatzen ditugu estatuan 
eta nazioartean; europar 
esparrua lehenesten dugu.
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Hezkuntza jarduna, haur, 
nerabe eta gazteekin,  
eta haien familiekin

Bazterketa 
arriskuan dauden 
kolektiboak

Trebakuntza 
profesionalentzat eta 
erakundeentzat

Adinekoak eta 
zaintzaileak

Bizikidetza, 
gatazka eta giza 
eskubideak

Emakumeak  
eta ekitatea

Erakundeen garapena eta 
entitateen kudeaketaren 
hobekuntza

Enplegua eta 
lan munduan 
txertatzea

Ostatua 
eta gizarte 
turismoa

Boluntariotza eta 
gizarte partaidetza

Ingurumen 
hezkuntza eta 
garapen iraunkorra

Kultur 
jarduna

Teknologia eta 
komunikazio 
Zerbitzuak

Immigrazioa eta 
berdintasunezko 
tratua 

217.970  
Gure jardunaren 
onuradunak

10.280 Prestakuntza-
orduak, profesionalentzat 
eta boluntarioentzat

30.496 Aholkularitza 
eta ikerkuntza orduak 

865 Artatutako 
entitateak 

5.533 Haur eta 
gazteak, Haur eta Gazte 
Programetan

1.457 Ahultasun 
egoeran dauden artatutako 
pertsonak

14 Gizarte, gazte eta  
kirol instalazioak

126.757  
Egonaldiak, aterpetxe eta 
egoitzetan

GIZARTE- 
INPAKTUA



GIZARTEAREN PROTAGONISMOA SUSTATZEN DUGU GIZARTEAREN PROTAGONISMOA SUSTATZEN DUGU

GIZARTE-PROIEKZIOA
Gure entitateentzat 
funtsezkoa da beren 
ezagutzak eta go-
goetak partekatzea 
gizarte osoarekin. 

Hori dela eta, esku-
ra dituzten komu-
nikazio tresnak eta 
kanalak erabiltzen 
dituzte: presen- 
tzia hedabideetan, 
interneten parte 
hartzea, sentsibi-
lizazio kanpainak, 
eta abar.

Emaktiva programaren sustapenerako bideoa

EDE Fundazioko Enplegu Sailarekin aritu gara elkarlanean Emaktiva 
(www.emaktiva.org) programaren sustapenerako bideoa egiteko. 
Bideoa kanpoan sustatzeko, zein sailean bertan erabiltzeko egin da: 
aurkezpenak, kanpainak, eta abar.

“Emaktivak egoera sozial larrian dauden emakumeei lana bilatzen 
laguntzen die”. EDE Fundazioak eta Suspergintza Elkarteak sustatua, 
Europako Gizarte Funtsaren babesa ere jaso du, Euskali 2014-2020 
Programa Operatiboaren baitan, bai eta Bizkaiko Foru Aldundiarena 
eta Lanbiderena era. Azkenik, BBK-k ere lagundu du.

Liburuak, Emakumearen Nazioarteko Egunean

Erakundearen  
materialen taxutzea

Ikus-entzunezko  
materialak

 
Martxoaren 8an, Emakumearen Nazioarteko 
Egunean, EDE Taldeko pertsona guztiei 
zuzendutako kanpaina ondu genuen, egun horri 
lotutako liburuekin prestatutako BookCrossing 
jarduera baten bidez. 

Halaber, azaroaren 25ean, Emakumeen Aurkako 
Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Egunean, 
#metoo kanpainan oinarritutako ekimena egin 
genuen. Kanpaina horren baitan, langileek 
haien sentimenduak erakutsi zituzten hormetan 
kokatutako bunbuiloetan. 
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PERTSONEN 
KUDEAKETA ETA 
GARAPENA

PARTAIDETZAK  
ETA KOLABORAZIOAK

Pertsonen politika, gaurkotua

Erakundeetako pertsonen politikaren giltzarriak biltzen dituen 
dokumentua egin da, ikasketak identifikatzeko helburuarekin, bai eta 
erakundean balioak zabaltzeko ere.

Talentua eskuratzeko jarduerak

Garapen profesionalaren esparruan, talentua eskuratzeko jarduerak 
egin ditugu. Hala, banako garapenerako prozesuak burutu ditugu, 
ardura duten lanpostuei estaldura emateko asmoz.

Lan-txertaketan diharduten pertsonentzako 
gizarte- eta lan-laguntzen sendotzea

Laguntzak sendotzeko, jarraipenak sarriago egin dira, ezarritako 
lan-metodologiari jarraituz eta orientaziorako eta lan-txertaketarako 
ibilbide indibidualak planifikatuz.

 

Astialdia eta  
Garapen Komunitarioa

• Euskalerriko Eskautak Bizkaia
• Kiribil Sarea
• Aisi Hezi Fundazioa
• Umeak Kalean Elkartea
• Harribide Fundazioa
• Aizibizia Elkartea
• Gozaldi Elkartea

Euskadiko Hirugarren 
Sektore Sozialeko 
Entitateen Sareak

• Gizatea.  
Euskadiko Gizarteratze 
Enpresen Elkartea

• EAPN.  
Pobreziaren kontrako  
Europar Sarea

• Gizardatz.  
Bizkaiko Ekimen eta  
Eskuhartze Sozialeko  
Entitateen Elkartea

• Astialdi Sarea.  
Esku-hartze Soziala eta 
Hezkuntza Astialdian

• Emakumeok Bidean
• Giza Eskubideen  
Hezkuntzako eta Bakearen 
aldeko Elkarteen Foroa

• Didania. 
Astialdiko Entitate  
Kristauen Federazioa

Hirugarren Sektorearen 
sustapena

• Bolunta. Boluntariotzarako 
Agentzia • Bizkaiko Hirugarren 
Sektore Sozialaren Behatokia

Elkarlana

• Bategin Bizkaia eta Gipuzkoa 
Taldea

• Gazte Etorkinen Partzuergoa
• Hezkuntza-astialdiko 
Partzuergoa

• Inteligentzia Emozionalaren 
Partzuergoa

• Elizako Gizarte-entitateen 
Taldea

• “Be Part” proiektua

Partaidetzak 
kontseiluetan

• Boluntariotzaren Euskal 
Kontseilua

• Euskadiko Gazteria Kontseilua
• Elizbarrutiko Pastoraltzako 
Kontseilua

• Adinekoen Foru Kontseilua

Estatuko aliantzak

• Luz Casanova Fundazioa 
(Madrid)

• Pere Tarrés Fundazioa 
(Bartzelona)

56  
Boluntarioak 

190  
Laguntzaileak  

7  
Praktiketan 

251  
Langileak  

120  
Prestakuntza-jarduerak  
4.956  
Barruko prestakuntza-
orduak 

Partaidetza kopuru 
berdinarekin 
jarraitzen dugu, 
baina kide garen 
Sareetako Batzorde 
eta Lantalde 
gehiagotan parte-
hartzen ari gara.

Sare horietako Batzorde 
eta Lantaldeetan ekarpenak 
egin ditugu burututako  
Plan Instituzionaletan, 
besteak beste: 

· Euskadiko Hirugarren 
Sektore Soziala 
Sustatzeko estrategia

· Enplegu Inklusiborako 
Estrategia

· Enplegurako Euskal 
Estrategia 2020

· Enplegurako Plan 
Estrategikoa 2017-2020

· Gizarteratzeko Euskal 
Plana 2017-2020

· 18/2008 Legearen 
erreforma, Gizarteratzeko 
eta Diru Sarrerak 
Bermatzekoa.

· Familian eta Haurtzaroan 
Inbertitzeko Euskal 
Estrategia

 

Ziurtagiriak:
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66,7  %  33,3

68,8  %  31,2

73,7  %  26,3

69     %    31



DATU EKONOMIKOAK
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2010 20142012 20162011 20152013 2017

14.279 €

12.965 €

11.356 €
11.560 € 11.792 €

11.443 €

12.202 €

15.113 €



72 
Langileak

81.612 
Bisita kopurua

     

EDE FUNDAZIOA
Giza garapena eta elkarte ehundura sustatzen ditugu, 

 ezagutzaren, trebakuntzaren eta pertsona  
eta erakundeentzako laguntzaren bitartez,

Patronatuko Batzordea

· Jon Mancisidor, presidentea
· Nacho Eguizábal presidenteordea
· Elena Ayarza  diruzaina
· Jose Alberto Vicente ohorezko patronoa
· Matilde Elexpuru Soloaga batzordekidea 
· Gontzal Fernández, batzordekidea
· María Begoña Marañón Unanue batzordekidea
· Rut Martinez Muñoz batzordekidea 
· Asier Rodríguez de Pedro batzordekidea 
· Rafael Ruiz de Gauna batzordekidea 
· María Silvestre batzordekidea 
· Pepa Torres batzordekidea

Zerbitzuak

· Erakunde, genero, hirugarren sektore, gizarte-
zerbitzu eta gazterian espezializatutako 
Gizarte-aholkularitza

· Ikerkuntza aplikatua

· Trebakuntza eta orientazio programak, 
esku-hartze sozialeko profesional eta 
boluntarioentzat 

· Enpleguaren sustapenerako Zerbitzuak

· Bizikidetza hobetzeko eta giza eskubideak 
sustatzeko programak

· Gizarte-partaidetza eta garapen komunitarioa 
sustatzeko programak

Ostargi elkarteak sustatutako entitate bat 
gara. Bere jatorrian Elizari lotua, 1976an 
abiatutako ibilbide baten emaitza gara, 
eta gure inguruko Gizarte-erantzukizuneko 
Sistemen, Hirugarren Sektore Sozialaren eta 

Garapen Komunitarioaren hobekuntza lortu 
nahi dugu, gizarte, hezkuntza eta kultura esku-
hartzearen esparruan aritzen diren pertsona 
eta entitateentzako (publiko eta pribatuak) 
programa eta zerbitzuen bitartez.

 48           24

https://twitter.com/edeconocimiento?lang=es
https://www.facebook.com/edefundazioa/
https://www.instagram.com/fundacionede
https://www.youtube.com/channel/UC4UOEFuEaVgnbkfq0rhqhsQ
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-ede/?originalSubdomain=es


AHOLKULARITZA
Euskadiko Hirugarren Sektore 
Soziala sustatzen

Eusko Jaurlaritzarekin aritu gara Euskadiko 
Hirugarren Sektore Sozialaren sustapenerako es-
trategia egiteko. Estrategia hori elkarlanean egin 
da Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeekin 
eta sareekin. Euskadiko Elkarrizketa Sozialerako 
Mahaiak ere prozesuan parte hartu du.

Erakunde publiko eta probatuei 
laguntzen

• Erakundeak zuzentzeko beharrezkoak diren 
gaitasunak garatu nahi dituzten pertsonei 
zuzendutako gure Bidera Lidergo Programa 
abiatu dugu aurten ere.

• Lidergo eredu berriei buruzko ikasketa 
komunitatea zuzendu dugu Urola Kostako 
Mankomunitatearentzat, Mondragón 
Unibertsitatearekin lankidetzan.

• SIIS Fundación Eguia Careaga Fundazioaren 
Dokumentazio eta Ikerketa Zentroarekin 
lankidetzan aritu gara Euskadiko IV. Inklusio 
Plana 2017-2021 egiteko. Lan hori Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politikak 
Sailarentzat egin dugu.

• Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin 
elkarlanean aritu gara “Euskadiko Ikastetxeetan 
Irakurketa Planak Egiteko Gida” taxutzeko.

• Kristau Eskolak erakundearekin elkarlanean aritu 
gara Teknologia eta ikasketako espezialisten 
programa garatzeko (RTIC Hezkuntza), 
partaideek gaitasunak garatu ditzaten IKT 
tresnak integratzeko ikastetxean edo gelan.

EDE FUNDAZIOAEDE FUNDAZIOA

• Galiziako Algalia erakundearekin lankidetzan 
aritu gara bi programa garatzeko: Programa 
Virada_Liderazgo eta Programa Virada_Equipos. 
Lehenengoa erakundeen zuzendaritzan eta 
koordinazioan erantzukizuna duten pertsonen 
lidergoa garatzeko programa da; bigarrena, 
berriz, gizarte-ekonomiako zuzendaritzako 
lantaldeak indartzeko programa da.

• Down Sindromearen Fundazioari lagundu diogu 
komunikazio plana eta boluntariotza plana egiten.

• Lankidetza-akordio bat sinatu dugu Deustuko 
Unibertsitateko Etika Aplikatuko Zentroarekin 
erakundeetako egokitzapen etikoari buruzko 
prozesuei lotutako ekimenak garatzeko 
xedearekin.

• EDEKA Desgaitasuna duten Pertsonen 
Ordezkarien Euskal Koordinakundearen 
Idazkaritza Teknikoa kudeatu dugu. 

Centro de ética Aplicada
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IKERKUNTZA
Erakundeei 
laguntzen diegu 
hiru dimentsiotan 
(pertsonak, 
lantaldeak eta 
antolakuntza) 
indartu daitezen, 
haien helburuak 
lor ditzaten, eta 
haien misioa gara 
dezaten,

Hauexen bitartez: 
Ikerkuntza, ikasketen 
sorkuntza eta trebakuntza; 
prozesuen eta produktuen 
aholkularitza, eta 
bakarkako eta lantaldeko 
coaching-a, besteak beste

134  Aholkularitza eta 
ikerkuntza proiektuak

30.496 Orduak 

69 Gure laguntza jaso 
duten entitateak

83 Lan, kontabilitate 
eta zerga aholkularitzak 
artatutako entitateak

EDE FUNDAZIOA

Emakunderekin elkarlanean, Nazio Batuen 
programa bat tarteko

Emakunde Emakumearen Euskal Institutuarekin lankidetzan aritu 
gara “Indarkeria jasaten duten emakume eta neska gazteentzako 
oinarrizko zerbitzuen paketea” izeneko Nazio Batuen mundu 
programako materialei egindako ekarpenen bilketa egiten.  
Horrekin batera, arreta sistema ezberdinei buruzko gogoeta 
estrategikoan ere parte hartu dugu.  
www.emakundeonu.eus

Gazteen egoera  
Nerbio Ibaizabal eskualdean

Nerbio Ibaizabal eskualdeko Gazteriari buruzko diagnostiko-txostena egin dugu, Eskualde horretako 
udalek eskatuta. Ikerlana Bizkaiko Foru Aldundiaren Gaztedi 2020 estrategiaren baitan eginda.

EDE FUNDAZIOA13 13
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ENPLEGURAKO  
SUSTAPENA

Enplegagarritasun 
mailak hobetzea, 
motibazioa 
potentziatzea 
eta ahultasun 
egoeran dauden 
pertsonentzako 
aukerak sortzea.

Enplegu inklusiboaren alde 
egiten dugu, batez ere 
babesgabe dauden kolek-
tiboen enpleguaren alde, 
lan-txertaketako ibilbide 
integralen bidez, enplegu, 
bitartekaritza, laguntza eta 
orientazioko zerbitzuak 
uztartuz.

480 Pertsona lan 
orientazioan 

500 Arreta Enplegu 
Zentroan

7.734 Lan 
prestakuntzako orduak 

EDE FUNDAZIOA

Lan zailtasunak dituzten pertsonentzako  
lan-txertaketa

Lanpostu bat lortzeko edota mantentzeko zailtasunak dituzten eta 
lanean ari diren edo langabezian dauden pertsonentzako gizarte- eta 
lan-txertaketako ibilbideak garatu ditugu, hainbat prestakuntza-
saio tarteko. Trebakuntza-saio horiek Lanbide, Hobetuz,  Bizkaiko 
Foru Aldundi, Behargintza Basauri-Etxebarri eta Europako Gizarte 
Funtsaren laguntza jaso dute.

Enplegu zerbitzuak
Laguntza pertsonalizatuak lan-txertaketako 
helburu bat lortzeko, orientazio-jardueren 
eta enplegu-zentroaren (Lanbideko zentro 
kolaboratzailea) bidez.
• 2.109 orientazio-ordu
• 480 pertsonek jaso dute orientazioa
• %19ko lan-txertaketa

Elkarlana eta bitartekotza
Kolektibo babesgabeentzako aukerak lanean 
txertatzeko, gizarte-sentsibilitatea duten 
enpresen bidez. Lan-poltsa, eskaintzen 
kudeaketa, kontratazioaren jarraipena, 
boluntariotza korporatiboko ekintzak…
• 30 lanpostu eskainita
• 43 topaketa enpresekin
• %40ko lan-txertaketa

Enplegu prestakuntza
Irakasle espezializatuak eta tutoretza 
pertsonalizatuak enplegagarritasuna eta 
kualifikazioa hobetzeko.
• 150 pertsonek prestakuntza jaso dute, bai eta 
kualifikazio aitortzen duen diploma ere.

• 110 enpresek eta entitatek lanekoak ez diren 
praktikak hartu dituzte

• 9 prestakuntza-ibilbide, zeintzuk 24 
prestakuntza-saio biltzen dituzten:

• 9 profesionaltasun-ziurtagiri
• 5 prestakuntza saio funtseko gaitasunetan, 
profesionaltasun ziurtagiriak eskuratu baino 
lehen

• 5 prestakuntza saio gizarte- eta  
lan-gaitasunetan.

• 5 prestakuntza saio gaitasun pertsonal eta 
profesionaletan.

Langabezian dauden pertsonentzat.
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FORMACIÓNPertsonen eta 
erakundeen 
pretakuntza-
beharrizanei 
erantzuteko eta 
laguntza emateko 
gaude.

2.522  
Trebatutako pertsonak 

265  
Ikastaroak 

10.280  
Prestakuntza orduak 

Aitortza bikoitza 
Astialdiko prestakuntzan

Aro berri bat hasi dugu, eta Astialdiak aitortza bikoitza izango 
du: batetik, Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzak aitortuko 
duena; eta, bestetik, Eusko Jaurlaritzako Enplegua eta Gizarte 
Inklusioa Zuzendaritzak aitortuko duena. Horrela bi titulu jasoko 
dira: Gazteriako Zuzendaritzak emandako haur eta gazte astialdiko 
begirale titulua eta Enpleguko Zuzendaritzak emandako haur eta 
gazte astialdiko jardun profesionalerako ziurtagiria.

Hobetuzen laguntzarekin,  
ondoko prestakuntza-jarduerak egin ditugu:

• 581 prestakuntza-ordu
• 300 pertsona trebatu ditugu
• 20 prestakuntza-jarduera garatu ditugu

Prestakuntza hori hainbat sektoretan diharduten 
pertsonentzat izan da: 
• Mendekotasuna duten pertsonak zaintzen 
dituzten langileak.

• Sormena eta berrikuntza, erakundeetan 
ezartzeko.

• Berdintasuna bultzatzea erakundeetan.
• Datuen babesari buruzko araudia ezartzea.
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Partaidetza eskola, Iruñean

Iruñeko Udalari lagundu diogu ahalduntze eta partaidetzako udal 
eskola zehazten, zeina 2017ko irailean abiatu zen.

GARAPEN 
KOMUNITARIOA

Garapen 
komunitarioa 
eta gizarte- eta 
kultura-partaidetza 
sustatzen ditugu, 
herritargo aktibo, 
kritiko, solidario 
eta erantzunkidea 
bultzatuz, zeina 
bestelako gizarte-
eragileekin 
elkarlanean aritzen 
den (elkarteak, 
instituzioak, 
ikastetxeak, 
kolektiboak…).

EDE FUNDAZIOA

Santurtzi, adinekoen hiri adiskidea

Bizkaian, hiri adiskideen proiektuarekin konprometituta gaude. 

Osasunaren Mundu Erakundeak Adinekoekin hiri adiskideak - Age friendly cities izeneko proiektua abiatu 
zuen. Bere xedea da hiriak adinekoekiko abegikorragoak izatea, alegia, hiriak adinekoen komunitate 
adiskide bihurtzea, adinekoen potentzialtasunak baliatuz eta zehartze aktiborako aukerak sortuz.  

Hala, 2017an, laguntza teknikoa eman diogu Santurtziko Udalari, udalerri horretan hiri adiskideak 
programa inplementatzeko.

EDE FUNDAZIOA16 16



EDE FUNDAZIOA

EDE Fundazioaren 
bizikidetza, gatazka 
eta giza eskubideen 
zentroa da.

Gatazkak modu egokian 
aztertzeko espezializatuta 
gaude, gizarte eta 
hezkuntza eragileekin eta 
administrazio publikoekin 
aritzen gara, ikuspegi 
integral batetik abiatuta. 
Bizikidetza hobetzeko 
prozesuak garatzen ditugu, 
eta ondokoak sustatzen 
ditugu: giza eskubideak, 
memoria historikoaren 
berreskurapena, garapen 
komunitarioa eta gizarte-
eraikuntza, betiere, Bake-
kultura lortzeko asmoz.

8.637 Proiektuak 
garatzeko orduak

3.726 Aholkularitza 
orduak    

123 Artatutako 
entitateak 

  7.159  
Bisita kopurua  

BAKEOLA
Portugalete eta Barakaldoko 
memoria historikoa berreskuratzen

Memoria historikoa berreskuratzeko prozesua burutu da Portugalete 
eta Barakaldoko udalerrietan. Prozesu horren xedea hauxe izan da: 
Orientazio-marko eta esparru operatibo bat eraikitzea, memoria 
historikoari buruzko politika publikoak garatzeko.

Giza liburutegiak

Memoriaren Nazioarteko egunaren harira, azaroak 10, giza liburutegi 
bat antolatu dugu herritarrek biblioteka humano horretan parte har 
dezaten. Hala, “liburu humanoak” egin dira, eta liburu horiek gai bera 
partekatu dute: Euskadin, terrorismoaren eta indarkeria politikoaren 
ondorioak bertatik bertara sufritu dutenen testigantza. 
https://bit.ly/2PQau3G

Bakea, bizikidetza eta giza 
eskubideak lantzen Nafarroako  
60 ikastetxetan 

Nafarroako Gobernuarekin jarraitzen dugu lanean 
bakea, bizikidetza eta giza eskubideak gaiei 
buruzko programak eta prestakuntza saioak 
inplementatzen, Foru Komunitateko 60tik gora 
ikastetxetan.

Bake Kultura  
sustatzen ari gara euskal 
unibertsitateetan

Bakeaz Blai proiektu pedagogiko bat da, eta bere 
helburua hauxe da: Bakea, bizikidetza eta giza 
eskubideak lantzea eta gazteei tresnak ematea 
tresna horiek Bake Kultura baten sustapenean 
ezar ditzaten. 2017an, Euskal Herriko 
unibertsitateetako 11 talderekin aritu gara. 

Horretaz gainera, Convives aldizkari digitalean, 
esperientzia honi buruzko artikulua argitaratu da. 
https://bit.ly/2O0jP7v
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Bolunta 
Boluntariotza eta 
Partaidetzarako 
Agentziak Bizkaiko 
erakundeen, beren 
boluntarioen eta 
lan boluntarioan 
hasi nahi duten 
pertsonen sustapen 
beharrizanak 
estaltzen ditu.

Zerbitzu integral, doakoa 
eta kalitatezkoa eskaintzen 
du: aholkularitza, trebakun- 
tza, laguntza, informazioa, 
eta abar. BBK Fundazioak, 
Bizkaiko Foru Aldundiak eta 
EDE Fundazioak sustatu-
tako ekimena da.

76.655 Erabiltzaileak

335 Artatutako  
entitateak

444 Prestakuntza 
orduak

790 Trebakuntza orduak

  498.000  
Bisita kopurua 

  

Bolunta EDE 
Fundazioak, 
BBK Fundazioak 
eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak 
sustatutako 
ekimena da.

EDE FUNDAZIOA

Boluntaren 15. urteurrena

Abenduan, boluntaren 15. urteurrena ospatu genuen. Horretarako 
ekitaldi instituzional bat egin zen. Gizarte-ehundurak eta gure 
ibilbidean gertu izan ditugun eragileek parte hartu zuten ekitaldian. 
Urteurrenaren harira, eraikinaren fatxada berritu zen, non ikuskizun 
akrobatikoa ere egin zen. Egitasmoaren sustatzaileak nabarmendu 
ziren ekitaldian: Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EDE 
Fundazioa 

Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna

Abenduaren 5ean, BNE (Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna) ospatu 
zen Bilborock aretoan, Boluntariotzako Arduradunen Foroak antolatua, 
boluntarekin lankidetzan. Ospakizuna boluntarioei zuzenduta zegoen. 
Aurreko egunetan, bolunta, eta boluntarioak eta erakundeetako 
arduradunak, hedabideetan nabarmendu ziren, nazioarteko egun hori 
dela-eta.

BOLUNTA
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BIZKAIKO HIRUGARREN 
SEKTOREKO  
BEHATOKIA

Informazioa, 
ikerketa eta 
sustapena 
Hirugarren 
Sektorearen 
zerbitzura.

11 Kudeaketako laburrak

11 Buletin digitalak

15 Bideoak  
https://bit.ly/2PlOsce

16 Argitalpen digitalak. 
Horietatik hauxe 
nabarmentzen dugu: 
“Acompañamiento social: 
construyendo relaciones 
que transforman. 
Revisando el concepto de 
acompañamiento desde 
una mirada común de 
sector”
https://bit.ly/2Po4qCq

 

16 Argitalpenak

10 Jardunaldiak / 
Mintegiak

  23.791 
Bisita kopurua

   

Behatokiak antolatutako  
ikerlanak, mintegiak, jardunaldiak 
eta tailerrak

• Euskara Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko 
(EHSS) erakundeetan gaiari buruzko ikerlana, 
zeinak entitateetako euskararen erabilerari, 
presentziari eta sustapenari buruzko diagnostiko 
jasotzen duen. Horretaz gainera, EHSS 
jardunaren hobekuntzarako orientabideak ere 
jasotzen ditu.  
https://bit.ly/2qapj64

• Feminismo, ekologia eta beherapena, logika 
berriak eta jakintza berriak gizarte eredu berriak 
sortzeko gaiari buruzko mintegia. Mintegi horren 
bidez gai honen inguruko gogoeta egin dugu: 
logika eta jakintza nagusiak eta haien ezarpena 
erakundeetan. 
https://bit.ly/2OINW8s

 

Eta 2 jardunaldi eta 3 tailer: 

• Arrisku psikosozialak Hirugarren Sektore 
Sozialeko erakundeetan. 
https://bit.ly/2O37lM8

• Gobernu organoak Hirugarren Sektore  
Sozialeko erakundeetan. 
https://bit.ly/2yXANhl

• Partaidetzan oinarritutako esku-hartze ereduak 
esku-hartze sozialaren esparruan, Bilbon, 
Donositan eta Vitoria-Gasteizen. 
https://bit.ly/2JdD7Fz

Hirugarren Sektore Sozialaren sustapenerako 
jarduera hauetan 170 erakundetako 400 pertsona 
inguruk parte hartu dute.

Behatokia Hirugarren Sektore Sozialaren sustapenerako tresna bat 
da, zeian 2006az geroztik sustatzen dugun, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Gizarte Ekintza Sailarekin eta BBK Fundazioarekin elkarlanean. 

Azken urteotan, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politikak 
Sailarekin izan dugun elkarlanaren ondorioz, Euskadi mailan jarduna 
indartu dugu, bai eta Gipuzkoan eta Araban egindako jarduera 
presentzialak ere.
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EUROPAKO PROIEKTUAK
Europe Direct Bizkaia bulegoa

Seigarren urtez jarraian, Herritarrentzako arreta 
bulegoa kudeatzen ari gara. Bulego horrek 
Europar Batasuneko interes orokorreko gaiei 
buruzko informazioa ematen du, eta Europan 
barrena zabaltzen den 500 bulego baino gehiagok 
osatutako sarearen baitan dago.

Inklusioa, astialdian

“Inclusi-ON” proiektuaren xedea da baliabide 
berritzaileak sortzea astialdiaren esparruan 
gaitasunak garatzeko, eta gaitasun horien bitartez, 
esklusio arriskuan edo esklusio egoeran dauden 
gazteak gizarteratzea. Egitasmoan, Euskadiko, 
Eslovakiako, Portugaleko eta Italiako sei bazkidek 
parte hartzen dute. “Erasmus +” programaren 
laguntza jasotzen du proiektuak, Lotura 
Estrategikoak (KA2) ildoaren baitan, hain zuzen. 
www.inclusionproject.eu

Gazteentzako mugikortasun 
mugakidea eta hezitzailea  

Akitania-Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeak 
finantzatutako proiektua da “SO-MOB”, Pistes 
Solidaires-Europe Direct Pays de l’Adour 
erakundearekin lankidetzan garatzen da. “SO-
MOB” orientazio eta informazio zerbitzua da. 
Zerbitzu hori plataforma baten garapenean 
oinarritzen da, zeinak gazteentzako mugikortasun 
mugakidearen eta hezitzailearen aukerak bildu eta 
ordenatzen dituen. 
www.somobilite.fr
 

Hirugarren sektoreko 
erakundeentzako  
finantzazioa

“EU-GIDA” euskarri digitalean abiatutako gida da, 
zeinak Europar Batasunak hirugarren sektoreko 
erakundeentzako zehaztutako finantzazio 
programa eta aukerak biltzen dituen.  

Informazio hori sistematizatuta, ordenatua eta 
orientatuta dago.

Laguntza teknikoa,  
Bilboko Udaleko Gazteria eta  
Kirol Sailarentzat

Bilboko Udaleko Gazteria eta Kirol Sailari 
lagundu diogu “Erasmus +” programara 
aurkeztutako proposamena tramitatzeko, 
egiteko eta justifikatzeko, bai eta “GAZTETALK” 
proiektua garatzeko ere. Azken horrek aipatutako 
programaren laguntza jasotzen du. “GAZTETALK” 
proiektuaren xedea da gazteriako udal politiken 
jarduera eta erronkak testuinguru europarrean 
jartzea.
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DATU EKONOMIKOAK
GASTUAK
Gastuak guztira 3.865.723,47 €

Gastu zehatzak

      Langileak 2.901.364,15 € %75,05  
   
      Ustiaketa gastuak 919.744,17 € %23,79      

 
      Finantza gastuak 19.284,10 € %0,50      

 
      Amortizazioak 25.331,05 € %0,66      

     

Nora bideratu dira

      Partaidetza 720.284,64 € %18,63      
   

      Erakundeak 898.726,49 € %23,25      
       

      Enplegua 1.059.776,73 € %27,41      
       

      Bakea-Bakeola  323.132,36 € %8,36     

      Politika transbertzalak 564.913,76 € %14,61      

      Gizarte Politikak 298.889,49 € %7,73      
     

2017ko EMAITZA KONTABLEA (AUREN auditorea)

  Gastuak guztira 3.865.723,47 € 
  Sarrerak guztira  3.889.957,30 €   

  Emaitza kontablea 24.233,83 € 
          

         
    

SARRERAK
Sarrerak guztira 3.889.957,30 €

  
Sarrera zehatzak

      Erabiltzaileek kuotak 1.576.427,96 €  %40,53

      Hitzarmenak 1.015.000,00 €  %26,09

      Dirulaguntzak eta donazioak 1.288.005,72 €  %33,11

      Kudeaketako bestelako sarrerak 10.523,62 €  %00,27     
      

Finantzazioa

      Publikoa 2.326.076,00 € %59,80     
   

      Pribatua 1.563.881,30 € %40,20     
  

Finantzazio zehatza

      Eusko Jaurlaritza 1.108.832,21 € %28,50     

      Foru Aldundiak 738.382,17 € %18,98     
  

      Udalak 304.421,44 € %7,83     
  

      Estatukoa eta Europakoa  175.476,69 € %4,51     
  

      BBK 452.384,45 € %11,63     
 

      Bestelakoak 1.110.460,34 € %28,55     
  



 87           28

115 
Langileak

SUSPERGINTZA
Gizarte-garapena eta garapen humanoa sustatzen ditugu, 

 gizarte, kultura, hezkuntza eta ingurumen  
esku-hartzearen bitartez

Irabazi-asmorik gabeko erakundea 
gara, erabilera publikokoa. 1988 urteaz 
geroztik, gizarte, kultura, hezkuntza eta 

ingurumen esku-hartzeko programak 
kudeatzen ditugu.

Zerbitzuak

· Programak eta laguntzak adinekoentzat eta 
beren familientzat

· Talentuen eta ekintzailetzarako hezkuntza 

· Gizarte-berrikuntza, partaidetza eta kultura digi-
talaren sustapena haur eta gazteentzat

· Ahultasun egoeran dauden emakumeentzako 
programen eta zerbitzuen kudeaketa

· Bizikidetza hobetzeko eta Giza Eskubideak 
sustatzeko prozesuak

· Prebentzio, kontserbazio berreskuratze eta sen- 
tsibilizazio ekintzak ingurumenaren esparruan

· Programa aurreratuak immigrazioan, aniztasuna-
ren kudeaketan, tratu berdintasuneko printzi-
pioaren sustapenean eta diskriminazio ezan- 
Instalazio eta zerbitzuen kalitatearen kudeaketa, 
era berean, enplegagarritasun zaileko pertsonen 
enpleguaren aldeko apustua eginez 



Zaintzaileak zaintzen

Mendekotasuna duten senideak zaintzen dituzten 
zaintzaileentzako programak egiten ditugu, 
haien senideek, bai eta zaintzaileek ere, hobeto 
zaintzeko gaitasunak eskura ditzaten. Programa 
horien baitan hainbat ekintza egiten dira, besteak 
beste, informatu, aholkatu, trebatu, laguntza 
psikologikoa eman, eta abar. 

2017an, Bizkaiko hainbat udalerritan aritu gara; 
Zaintzea Bilboko Udal Zentroa nabarmenduko 
dugu.

Apustu integrala

Halaber, gure esparruarekin lotutako bestelako 
arloetan ere aritu gara: Zahartze aktiboa adineko 
pertsonekin, adinekoen elkarte eta zentroetan, 
erretiratuen zentroetan, eta abar; Laguntza eta 
babes soziala, Bizkaiko Tutoretza Erakundearekin 
eta familia partikularrekin; edo profesionalentzako 
entrenamendu emozionaleko programak, Bilbao-
Basurtoko Erakunde Sanitario Integratuarekin.

ADINEKOAKPrograma eta 
zerbitzuak 
eskaini eta 
diseinatzen ditugu 
adinduentzat, 
mendekotasuna 
duten 
pertsonentzat, 
familia 
zaintzaileentzat 
eta zaintzaile 
profesionalentzat.

Dinamizazioa eta 
zahartze aktiboa, esku-
hartze psikosoziala, 
laguntzak, familia eremuko 
mendekotasunerako arreta, 
laguntza psikologikoa, 
entrenamendu emozionala, 
eta abar.

 

24.751  
Orduak programa eta 
zerbitzuetan

1.519  
Trebatutako pertsonak

Etxebarriko adinekoen autonomia pertsonala 
sustatzen

Bizipoz Nerbioi Autonomia Pertsonala Sustatzeko Zentroa Bizkaiko 
Foru Aldundiak sustatutako baliabidea da. Bere xedea dependentzia 
arriskuan dauden edo dependentzia txikia duten pertsonen 
autonomia maila hobetzea da, bai eta haien narriadura prebenitzea 
ere. Baliabide hori Suspergintza Elkarteak kudeatzen du. 

Hala, 2.270 ordu garatu ditugu programetan eta 156 pertsona artatu 
ditugu.
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Bilboko Haur eta Gazteen Udal 
Kontseilua

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako 45 
umerekin batera, hauteskunde prozesuan parte 
hartu dugu; hain zuzen, Bilboko 19 ikastetxetan 
eta Kontseilua osatzeko lehen Batzarrean aritu 
gara.

Horrekin batera, eta prozesu horri lotuta, EDE 
Fundazioa Bilboko Udalarekin aritu da Udalak 
Haurren Hiri Laguna aitortza jaso dezan. Aitortza 
horrek haurren alde egiten den lanari garrantzia 
ematen dio. Prozesu horretan umeen partaidetza 
sustatu eta lehenetsi da, tokiko politikak 
bultzatzeko asmoz.

Haurren partaidetza 
Gipuzkoan

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Unicef 
erakundearekin aritu gara Haurren Erabakia 
proiektua garatzeko. Haurren partaidetza hainbat 
udalerritan sustatzeko ekimena da. 

Bere helburua da haur eta gazteen ikuspuntua 
politika publikoetan txertatzea da. 250 haurrek 
parte hartu duten tailer, topaketa, erronka, 
solasaldi eta jolasetan. “Esperimentazioa eta 
lankidetza, etorkizuna elkarrekin eraikitzeko”.

HAURRAK ETA GAZTEAKGizarte- eta 
hezkuntza-alorreko 
ekimenak eta 
zerbitzuak garatzen 
ditugu, haur, 
nerabe eta gazteen 
garapen pertsonala 
eta soziala sendotu 
daitezen, ikasketako 
esperientziak eta 
bizi-inguruak 
emanez.

Inteligentzia ezberdinetatik 
sortzen diren jarduera 
eta prozesuak dira, 
autonomia eta ikasketa 
kooperatiboa bilatzen 
dutenak, etorkizunerako 
beharrezkoak diren 
gaitasun eta talentuak 
aintzat hartzen dituztenak.

 

26.621 
Orduak gizarte- eta 
hezkuntza-programetan 

5.533  
Haurrak eta gazteak 
programetan

Ikuspegi teknologikoa hezkuntza ez-formalean 
txertatzen

STEAM ESPAZIOA (Science, Technology, Engineering, Arts and 
Maths) Innobasquek eta EDE Fundazioak sustatutako egitasmoa da. 
Sei prestakuntza-hitzaldi eta sormen kolektiboko sei tailer egin ditugu 
EAEko hezkuntza ez-formaleko 50 eragilerekin elkarlanean, STEAM 
esparruko adituen laguntzaz

“Steam-ak hezkuntza ez-formalean” izenburuko aholku-gidarekin 
amaitu da prozesua, hezkuntza ez-formaleko proiektu eta 
erakundeetan STEAM ikuspegiaren txertatzeko jarraibideak izan 
ditzaten.
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Laguntzarako emakume boluntarioak

ATZARRI boluntariotzako proiektuarekin jarraitzen dugu. Egitasmo honen bidez, emakume boluntarioek 
indarkeria-egoerak jasaten dituzten emakumeei eta haien seme-alabei laguntzen diete, astialdiaz 
gozatzeko eta haurrak zaintzeko gune babestu bat izan dezaten.

EMAKUMEABizkaiko Foru 
Aldundiko 
Emakumea 
eta Familia 
Esku-hartzea 
Zerbitzuaren hiru 
programa diseinatu 
eta kudeatzen 
ditugu.

• Familia esku-hartzeko 
programa: etxe eremuko 
emakumeen kontrako in-
darkerian espezializatua.

• Tartekari sarea: Bizkaiko 
gizarte-laguntzarako 
agenteen sarea programa.

• Egoitza-baliabidea: tratu 
txarrak jasan dituzten 
emakumeak eta haien 
seme-alabak eta haien 
kargu duden pertsonak 
gizarteratzeko eta lanean 
txertatzeko xedearekin.

 

224 Artatutako 
emakumeak
 
84 Artatutako 
adingabeak
 
37 Artatutako elkarteak
 
74 Artatutako gizarte 
laguntzako eragileak

15 Emakume 
boluntarioak

“Gu ere aintzat har gaitzatela”

Programa honen bidez bikote-harremanetan indarkeria jasaten 
duten emakume gazteak sentsibilizatzen ditugu eta haiekin aritzen 
gara. Emakume gazte horiek hezkuntza ez-formaleko eta astialdiko 
esparrukoak dira. Hala, arlo horretako 116 neska gazterekin eta 24 
pertsonarekin (begirale eta profesional) egin dugu lan, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Saileko Berdintasun 
Zuzendaritzaren laguntzaz. 
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SUSPERGINTZASUSPERGINTZA

KULTURARTEKOTASUNA 
ETA TRATU 
BERDINTASUNA

Bere aniztasunean 
eta ezberdintasunek 
eragindako 
aberastasunean, 
kohesionatuagoa 
eta kontzienteagoa 
den gizartearen 
alde egiten dugu; 
horretan lagundu 
nahi dugu, hain 
justu.

Horretarako gai hauen 
inguruko programa 
aurreratuak diseinatu 
eta kudeatzen ditugu: 
immigrazioa, aniztasunaren 
kudeaketa, tratu 
berdintasun printzipioaren 
sustapena eta 
diskriminazio eza.

 

2.070  
Immigrazioan eta 
kulturartekotasunean 
trabatutako pertsonak

4.000  
Aholkularitzako eta lege-
aholkularitzako orduak

127  
Artatutako entitateak 

Erradikalizazioaren eta islamofobiaren 
prebentzioa

2016an ideia hau landu ostean, iaz, erradikalizazio erlijiosoa eta 
islamofobia prebenitzeko proiektua sendotu dugu. Prebentzio lan 
hori Bizkaiko astialdiko erakundeekin eta elkarte musulmanekin 
elkarlanean egin da

Biltzen: Gizarte-partaidetza eta Elkarteen Sendotzea. 

Lan-ildo horren baitan, Biltzen, EDE Fundazioa eta Ellacuria Fundazioaren arteko elkarlana indartu da, 
etorkinen eta ijitoen elkarte txikiei laguntzeko asmoz. Hala, formatu ezberdinen bidez, 18 entitateri 
lagundu zaie, eta lankidetza hau formalizatzeko prozesua ere garatu da. Prozesu horrek programa itxura 
hartu du, gizarte-partaidetzako egitasmoak nabarmentzeko. Horretaz gainera, barruko antolaketa eta 
egitura ere azpimarratzen dira.
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Kulturaren 
sormenean 
gizartearen 
partaidetza 
sustatzen duten 
jarduera, proiektu, 
zerbitzu eta 
ekimenak sustatu, 
garatu eta babesten 
ditugu.

  189.235  
Bisita kopurua  

  3.333 jarraitzaile

  1.668 jarraitzaile

SUSPERGINTZASUSPERGINTZA

NONTZEBERRI

Nontzeberri, kultura eta sormena euskaraz

Supergintzaren kultur proiektu garrantzitsuena da 
www.nontzeberri.com. Euskal kulturaren gaurkotasunari buruzko 
webgunea da, eta askotariko gaiak lantzen ditu: zinea, musika, 
arte eszenikoak, literatura, hiri adierazpenak, bertsogintza, eta bar. 
Horretaz gainera, bestelako kultur proiektuak garatzen ditu beste 
erakunde batzuekin elkarlanean.

Hala, iaz, eta laugarren urtez, Galdeketaun telefono mugikorren 
bidezko lehiaketa ondu dugu Bilboko Udalarentzat, eta hirugarren 
urtez jarraian, Azkue Fundazioak kudeatutako Bilboko Euskararen 
Etxeko kultur programazioan parte hartu dugu
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DATU EKONOMIKOAK
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GASTUAK
Gastuak guztira 5.479.649,45 €

Gastu zehatzak

      Personal 3.488.520,12 € %63,66  
   
      Ustiaketa gastuak 743.513,62 € %13,57

      Ekarpenak eta laguntzak 1.208.109,44 € %22,05      
       

      Finantza gastuak 2.000,24 € %0,04      
 

      Amortizazioak 37.506,03 € %0,68      
     

Nora bideratu dira

      Haurrak eta gazteak 1.146.890,63 € %20,93      
        

     Emakumea 1.224.153,69 € %22,34      
       

     Helduak eta familiak 728.245,41 € %13,29      
         
    Kultura artekotasuna  928.800,58 € %16,95      
      

     Aterpetxeak eta instalazioak 1.451.559,14 € %26,49      
         
  

2017ko EMAITZA KONTABLEA (AUREN auditorea)

  Gastuak guztira 5.479.649,45 € 
  Sarrerak guztira  5.645.010,88 €   

  Emaitza kontablea 165.361,43 €  
          

         
    

SARRERAK
Sarrerak guztira 5.645.010,88 €

  
Sarrera zehatzak

      Zerbitzuek eragindako sarrerak  4.885.669,14 €  %86,55     
 

      Hitzarmenak 335.937,43 €  %5,95

      Dirulaguntzak eta donazioak 423.371,82 €  %7,50

      Kudeaketako bestelako sarrerak 32,49 €  %0,00     
      

Finantzazioa

      Publikoa 3.742.460,17 € %66,30     
   

      Pribatua 1.902.550,71 € %33,70     
  

Finantzazio zehatza

      Eusko Jaurlaritza 1.158.437,02 € %20,52     

      BFA 1.362.338,43 € %24,13     
  

      Udalak 1.127.127,72 € %19,97     
  

      Estatukoa eta Europakoa  94.557,00 € %1,68     
  

      BBK 137.275,00 € %2,43     
 

      Athletic 301.346,90 € %5,34

     Bestelakoak 1.463.928,81 €   %25,93     
  



Gizarteratze enpresa bat gara,  
Suspergintza Elkarteak sortua, 2005ean, 
Eusko Jaurlaritzako Gizarteratze Enpresen 
Erregistroan izena emanda, zeinak 

alojamendu eta gizarte, gazte eta kirol 
instalazioak kudeatzen dituen. Horretaz 
gainera, ostalaritza-zerbitzuak ere 
kudeatzen ditugu.

SUSPERTU
Lan-merkatuan sartzeko  

zailtasunak dituzten pertsonen gizarteratzea 
eta lan-txertaketa lortu nahi ditugu.

64 
Langileak

33  
Lan-txertaketa  
prozesuetan dauden 
pertsonak 

   

 44           20



SUSPERTUSUSPERTU

Lan-txertaketako prozesuetan parte hartu duten pertsonen %80  
ohiko lan merkatura sartu dira

2017an, Susperturen inpaktua neurtzeko ikerlan bat egin genuen. Txosten horren xedea izan da jakitea 
nolako eragina izan dugun Suspertun aritu diren pertsonengan erakundea abiatu zenetik; alegia,  
12 urteko ibilbide honetan. Hala, Suspertutik 22 jatorritako 118 lagun pasatu dira (73 emakume eta  
45 gizon). Horietatik, oraindik Suspertun ari direnak aintzat hartu gabe, 89k haien lan-harremana lan-
txertaketako kontratu batekin amaitu dute (55 emakume eta 34 gizon).

Inpaktu-txostena egin zen unean, haien prozesua amaitu zuten pertsonen %75arekin jarri ginen 
harremanetan. Haietatik 55 (%82) lanean ari dira, modu egonkorrean, edo lan sasoiak eta langabezia 
uneak tartekatzen.

SUSPERTU
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SUSPERTUSUSPERTU

ATERI:  
ATERPETXEAK  
ETA EGOITZAK

Ateri Suspergintza 
Elkartearen eta Sus-
perturen aterpetxe 
eta egoitza sarea da 
(ikasle eta kirola- 
rientzako egoitzak, 
aterpetxe turistikoak, 
gazte-aterpetxeak 
eta udalekuetarako 
etxeak).

Pertsona eta kolektiboei 
dagokienez, zerbitzuen kali-
tatearen eta aniztasunaren 
aldeko apustua egiten dugu, 
bai eta enpleguaren alde 
ere, lan-merkatuan sartzeko 
zailtasunak dituzten pertso-
nak aukerak izan ditzaten, 
Suspertu SL gizarteratze 
enpresaren bitartez

14 Instalazioak

126.757 Egonaldiak

8,80 Batez besteko 
asebetetze maila

83 Aterpetxeetan 
burututako programak 

  48.348  
Bisita kopurua 

   

SUSPERTU

Trinkete Etxea Hostel, sustraidun turismoa

2017an, Trinkete Hostel Ateri sarearen apustua nagusia izan da, 
urte osoz instalazio turistiko gisa aritu baita estreinakoz. Kalifikazio 
horrek bultzada handia ekarri dio bai aterpetxeari, bai bertan dagoen 
tabernari ere. Hori dela eta, kudeaketa-ereduak aldatu ditugu, bai 
eta aterpetxeren presentzia sustatu ere, hala erreserba-zentraletan, 
nola agentzietan. Horrekin batera, merkatu berrietara iritsi gara eta 
taberna berritu dugu, bai eta bere eskaintza hobetu ere.

Ondorioz, gau-igarotzeek %11 egin dute gora, 2016 urtearekin 
alderatuta. Hala, 2017an, 8.522 gau-igarotze izan dira guztira. Ez 
dugu ahaztu behar eskoletako programek aterpetxearen jardunean 
duten inpaktua, 2.640 ikaslek parte hartu baitute programa horietan, 
56 taldetan bananduta.

Azkenik, inguruko eragileekin dugun harremana sendotu dugu. Hala, 
UR Lekeitio enpresak sustatutako Mendexa Abentura Parkearekin 
elkarlanean aritu gara, bai eta San Pedro Arrantzaleen Kofradiarekin 
eta Isuntza Arraun Elkartearekin ere.
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SUSPERTUSUSPERTU

Derioko Mañarikua egoitzak  
inguruko enpresei zerbitzua ematen hasi da

 
Mañarikuan dauden egoiliarrez gainera, Gestamp eta Matrici enpresetako prestakuntza-zentroetan 
dauden ikasleak ere izan dira Derioko Mañarikua Egoitzan. Ikasleok hainbat jatorritakoak izan dira: 
Txina, India, AEB edo Brasil, besteak beste.

Instalaciones

Albergue Bilbao
Aterpetxea  
Mañarikua Egoitza, 
Derion
Atxuri Ikasleen Egoitza, 
Bilbon
Fadura Kirolarientzako 
Egoitza, Getxon
Trinkete Etxea 
Aterpetxea, Lekeition
Olakueta Aterpetxea, 
Berrizen
Goikuria Aterpetxea, 
Sarria-Zuian 
Arrate Aterpetxea, 
Eibarren
Elantxobe Aterpetxea
La Garbea Aterpetxea, 
Balmasedan
Bilbao BBK Talent, Bilbon
Abegi Gizarte Egoitza, 
Bilbon
Zelaia Jatetxea 
Kobetamendi
Autokarabanentzako 
Gunea, Bilbon Berrikuntza prozesua  

Bilbao Hostel aterpetxean

2016an izandako aktibitate maila handiaren ostean, garapen 
berritzaileak abiatu behar genituen. Horretarako lan-jardunaldi bat 
ondu genuen, Hostel-eko langileekin eta sektoreko adituekin batera, 
gogoeta partekatua egiteko asmoz. Jardunaldi horretatik makina bat 
ideia atera ziren, eta dagoeneko horietako batzuk ezartzen ari gara.
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GASTUAK
Gastuak guztira 2.071.858,56 €

Gastu zehatzak

      Personal 1.325.440,37 € %63,97%  
   
      Ustiaketa gastuak 718.215,77 € %34,67%      

       
      Finantza gastuak 11.756,50 € %0,57%      

 
      Amortizazioak 16.445,92 € %0,79%      

     

Nora bideratu dira

      Egitura 309.225,33 € %14,93      
        

      Bilbao 442.617,27 € %21,36      
       
     Derio-Atxuri 369.437,64 € %17,83      
         
     Lekeitio 295.696,91 € %14,27      
         
     Fadura 226.076,05 € %10,91 

      Zelaia 149.380,09 € %7,21 

      Bestelako instalazio eta aterpetxeak 279.425,27 € %13,49 

EMAITZA KONTABLEA (AUREN auditorea)

  Gastuak guztira 2.071.858,56 € 
  Sarrerak guztira 2.071.629,95 €   

  Emaitza kontablea  -228,61 €  
          

         
    

SARRERAK
Sarrerak guztira 2.071.629,95 €

  
Sarrera zehatzak

      Zerbitzuek eragindako sarrerak 1.668.523,51 €  %80,54    

      Dirulaguntzak eta donazioak 403.106,44 €  %19,46

      Kudeaketako bestelako sarrerak   %0,00     

      

Finantzazioa

      Publikoa 514.056,77 € %24,81%     
   

      Pribatua 1.557.573,18 € %75,19%     
  

Finantzazio zehatza

      Eusko Jaurlaritza 395.482,51 € %19,09     
       

      Udalak 115.883,66 € %5,59     
  

      Estatukoa eta Europakoa 2.690,60 € %0,13    

      Bestelakoak 1.557.573,18 €   %75,19     
  

DATU EKONOMIKOAK



ST3 ELKARTEA
Hirugarren Sektoreko entitateen  
hobekuntza teknologikoaren alde  

egiten dugu lan

   9             6

15 
Langileak



ST3 ELKARTEAST3 ELKARTEA

ST3 
ELKARTEA

Web garapena eta programazioak 
nahieran

Emaktiva (www.emaktiva.org) programaren 
webgunea eta lan-poltsaren programazioa 
garatu ditugu. Horretaz gainera, BilbaoHostel 
aterpetxearen webgunea burutu dugu, sulcus 
erreserba-programaren formularioak integratuta. 

Azkenik, Umeenhiria.bilbao.eus  
(http://umeenhiria.bilbao.eus/es/inicio/) 
webgunea taxutu dugu Bilboko udalarentzat; 
parte-hartzerako kanala integratu diogu 
webguneari.

Argitalpenen diseinua eta 
kudeaketa

Besteak beste, 2016 urteko hainbat memoria 
diseinatu eta maketatu ditugu, tartean, 
EDE Taldea, Fundación Argia eta Biltzen 
erakundeenak. Horrekin batera, hainbat argitalpen 
maketatu ditugu, bai eta haien edukiak kudeatu 
ere, bestea beste, Cáritas Bizkaia erakundearen 
Bihotzez aldizkaria eta Argia Ostomizatuen urteko 
argitalpena. 

Irudi korporatiboak ere burutu ditugu: Bilboko 
Udalak sustatutako Haur Kontseiluaren irudia eta 
Bizipoz autonomia pertsonalaren sustapenerako 
Etxebarriko zentroarena

MENPE berrikuntza sozialeko proiektu 
teknologikoa

Mugikorretan instalatzeko aplikazio berritzailea da. Etxean dauden 
eta dependentzia duten pertsonen jokabide arriskutsuen mapa bat 
jasotzen da. Tecnalia, Ekimen Sozialeko Aurrerantz Kooperatiba, 
Home Care Lab eta Arelance Taldearekin elkarlanean egin da.

Irabazi-asmorik 
gabeko entitate 
bat gara, 
zeinak zerbitzu 
teknologikoak 
garatzen dituen.

Teknologia eta komunikazio 
beharrizan guztiei eran-
tzuteko gai gara, erakundeen 
ezaugarri espezifikoak 
aintzat hartuz. Hirugarren 
Sektorean espezializatuta 
gaude, gizarte-esparruan 
ibilbide luzea egin duen 
lantaldea baitugu.

15 Langileak

59 Artatutako elkarteak

2017ko emaitza 
kontablea

· Gastuak guztira   
733.030 €

 
· Sarrera guztira  
543.337 €  
 

· Emaitza kontablea 
- 189.693 €
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